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ZPRAVODAJ

Velká Javoøina - nedìle 29. 7. 2007

ROK JOZEFA MILOSLAVA HURBANA

Program od 9.30 do 16.00 hod.

DH Straòanka ze Strání, DH Bodovanka z Krivosúd- Bodovky,
dìtský folklórní soubor Nivnièka, folklórní soubor Dolnìnèan,

taneèní skupina Korzo z Trenèína, mu�ský pìvecký sbor z Kunovic,
folklórní skupina Kasanka z Moravského Lieskového,

Horòácká muzika Miroslava Minkse s taneèníky a sólisty z Horòácka,
folklórní soubor Kopanièiar z Myjavy, sbor sv. Pluku z Uherského Hradištì

Country skupina Samorost z Uherského Brodu,
Borovienka z Lanèára a country skupina Dostavník z Bánoviec nad Bebravou

Podpis partnerské smlouvy mezi mìsty Kunovice a Stará Turá

Skauti z Nového Mesta nad Váhom a z DDM Uherský Brod
pøipravili pro dìti soutì�e a hry po celý den.

Na malém pódiu úèinkují

JAVOØINSKÉ SLAVNOSTI
SLAVNOSTI BRATRSTVÍ ÈECHÙ A SLOVÁKÙ

!

!

!

!

!

!

!

Odjezdy autobusù ze Strání na Javoøinské slavnosti budou v rozmezí 8:15 a� 8:30 hod.
Celkem bude vypraveno 6 autobusù ÈSAD Uh. Hradištì + 1 zálohový jako druhý
ze Strání, který pojede v pøípadì zvýšeného zájmu návštìvníkù.
Všechny autobusy budou oznaèeny symbolem ,,Javoøinské slavnosti 2007“.
Doporuèujeme všem návštìvníkùm, aby byli na zastávkách ÈSAD radìji v pøedstihu.
Ka�dý musí mít u sebe platný osobní doklad (obèanský prùkaz nebo cestovní pas).
Doprava autobusy ÈSAD je zdarma.
Autobusy mají jednotný odjezd z Velké Javoøiny v 16:15 hod.

Antonín Zámeèník
Èlen pøípravného výboru Javoøinských slavností
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Zprávy z obce
Kraj schválil 1 milion na rekonstrukci Zámeèku

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo na svém
èervnovém zasedání èástku 1 milion Kè na rekonstrukci
Zámeèku. Tato èástka spoleènì s 5 miliony, které z dotace
na koupalištì poskytla DTJ Kvìtná, pomù�e financovat další
etapu rekonstrukce. Touto cestou dìkuji èlenùm krajského
zastupitelstva zejména panu hejtmanovi L. Lukášovi (ODS)
a pøedsedùm klubù zastupitelù KDU-ÈSL a ÈSSD pánùm
V. Jurèíkovi a S. Mišákovi za za zajištìní podpory pro návrh
u svých zastupitelù.

Podpora podnikání v obci Podpora kultury

Písemná zmínka o obci Strání

Starý høbitov

V minulém èísle zpravodaje jsem vás informoval,
�e pøipravujeme akce, které budou mít za cíl zmapovat mo�nosti
podpory podnikání v naší obci. V kvìtnu jsme spoleènì
s Ondøejem Benešíkem zorganizovali návštìvu pøedstavitelù tøí
institucí, které se zamìøují na podporu podnikání a regionální
rozvoj. Tato návštìva se uskuteènila na základì spoleèné
iniciativy s obecním zastupitelem a podnikatelem Antonínem
Bruštíkem (Matrikár).

Naši obec navštívili zástupci CZECHINVESTU - státní
agentura na podporu podnikání, Regionální rozvojové agentury
VM organizace se zamìøením na projekty mìst a obcí a Odboru
strategického odboru KÚ, který má na starosti øadu krajských
dotaèních titulù. Vìtšina schùzek s místními podnikateli se
týkala mo�ností financování z evropských fondù. I kdy�
jednotlivé operaèní programy (dokumenty na základì kterých
se budou vypracovávat projekty) nejsou ještì úplnì dojednány,
je pravdìpodobné, �e jejich dnešní podoba se u� nebude zásadnì
mìnit. Proto bylo mo�né alespoò èásteènì našim podnikatelùm
poradit, na co bude mo�né finance èerpat a jakých chyb se mají
vyvarovat. Z tìchto setkání bylo zøejmé, �e podnikatelé ocenili i
zdánlivì negativní informaci napøíklad o tom, �e na jejich
zamýšlený projekt nebude mo�nost evropské peníze èerpat,
nebo �e svùj zámìr musí radikálnì zmìnit tak, aby splnil
po�adované podmínky pro získání dotace. Pokud toti� takovou
informaci získají vèas, mohou zmìnit své zámìry a ušetøit
námahu, èas i peníze, které by jinak vynalo�ili na zbyteèný
projekt. Zvláštní pozornost jsme vìnovali objektu bývalé
Chronotechny. Tento objekt je v soukromých rukou, ale obec má
samozøejmì zájem o jeho o�ivení. U� nìkolik mìsícù jsme
v úzkém kontaktu s majitelem, se kterým hledáme mo�nosti
financování rekonstrukce. V souèasné dobì je velká èást budov
v nevyhovujícím stavu a k jejich revitalizaci bude zapotøebí
radikální rekonstrukce. Jeden z nejvìtších problémù jsou
olejové prùsaky zejména v prostorách bývalé nástrojárny ale
èásteènì i v bývalé administrativní budovì u hlavní silnice. Tyto
ekologické zátì�e byly zpùsobeny ji� v 80. letech a bez jejich
likvidace nebude mo�né areál otevøít. Jejich likvidace si vy�ádá
demolici nìkterých budov a odstranìní kontaminované zeminy,
která v nìkterých místech osahuje dvou a více metrù.

(rùzná
povolení, vyjádøení, apod.). Bìhem návštìvy odborníkù
na dotace jsme nezapomnìli ani na nejvìtšího zamìstnavatele
v obci MS Kvìtná a setkali jsme se i s podnikateli v pohostinství,
kteøí mají zámìry rozšíøit své podnikání o poskytování

ubytování. Ti budou mít mo�nost �ádat o dotace
z tzv. Regionálního operaèního programu, který spravují
spoleènì Zlínský a Olomoucký kraj.

Závìrem bych chtìl øíci, �e v aktivitách smìøujících
k rozvoji podnikatelského prostøedí v obci budeme nadále
pokraèovat.

Za poslední období se obci podaøilo z Fondu kultury
Zlínského kraje získat další finanèní prostøedky na podporu
kultury a kulturních památek v naší obci. Jedná se o 210 tisíc Kè
na rekonstrukci historického domu è. 327 (vedle Štrbákovce)
a 60 tisíc na organizaci festivalu dechových hudeb „Pod
Javoøinù“. Pùvodnì navrhovaná èástka byla navýšena o 10 tisíc
Kè a obec z ušetøených prostøedkù podpoøila nahrávání
hudebního CD skupiny TAMBURAŠI. Pokud k tìmto èástkám
pøipoèteme i 80 tisíc Kè, kterou obec získala ze stejného zdroje
na Fašankový festival, dostaneme se na èástku 350 tisíc Kè
za první pololetí 2007. Vzhledem k tomu, �e Fond kultury
disponuje cca 14 miliony na rok a ve Zlínském kraji je 304 obcí
a mìst a stovky nejrùznìjších kulturních zaøízení, je naše
úspìšnost nadprùmìrnì vysoká. V této souvislosti bych chtìl
podìkovat radnímu ZK pro kulturu panu Jindøichovi Ondrušovi
a krajskému zastupiteli Ondøeji Benešíkovi (oba KDU-ÈSL)
za podporu a pomoc pøi vyøizování a schvalování �ádostí.

V tìchto dnech se dokonèuje materiál o nejstarší písemné
zmínce o obci Strání. Budeme i nadále spolupracovat
s archiváøem, který tento materiál zpracovává a který je ochoten
a schopen zjistit další zajímavosti o naší obci v archivu
Lichteinstein ve Vídni. Další informace pøineseme v pøíštím
èísle Zpravodaje.

V mìsíci èervnu byl dokonèen návrh rozšíøení starého
høbitova. Tento návrh je konzultován s odpovìdnými
pracovníky Krajského úøadu Zlínského kraje, kteøí posoudí zda
je rozšíøení starého høbitova reálné.

O tom,
jestli se takto nákladná operace uskuteèní, rozhodne
samozøejmì majitel. Obec je pøipravena v rámci svých
mo�ností pøispìt k rekonstrukci areálu zejména pomoci pøi
získávání dotací a vyøizování administrativy

Pøi této akci jsme se
zamìøili na podnikatele, kteøí chtìjí rekonstruovat velké
haly v podnikatelských areálech (Sklárny, Chronotechna,
statek) a na podporu ubytovacích kapacit. Do budoucna
plánujeme informaèní setkání s podnikateli v jiných
oblastech.

Pavel Mimochodek, starosta obce

PODÌKOVÁNÍ

Rád bych podìkoval organizátorùm dìtského
dne „Výlet do pohádky“ a „Pochodu rodièù s dìtmi“
za pøípravu tìchto tradièních akcí, které ka�doroènì
zpestøují pøedprázdninový èas nejen dìtem, ale
i dospìlým.

Také bych chtìl podìkovat všem sponzorùm,
kteøí jak finanènì tak materiálnì tyto akce podpoøili.

Pavel Mimochodek, starosta obce
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Zprávy z obce
Rekonstrukce Zámeèku

Tenisové kurty u ZŠ Strání

Rekonstrukce nízkého napìtí v naší obci

Pøipravuje se investice Lesù ÈR

V tìchto dnech probíhá výbìrové øízení na dodavatele
stavby ,,Rekonstrukce Zámeèku 3. etapa“ a ihned po zpracování
výsledkù budou zahájeny stavební práce. Po získané dotaci
5 mil. Kè (z pøerozdìlené dotace 15 mil. Kè od DTJ Kvìtná, na
koupalištì) na tuto 3. etapu se

, který schválilo Zastupitelstvo Zlínského
kraje na svém zasedání 20. èervna 2007. �ádost byla projednána
v rámci komplexního projednání dalších �ádostí a tento bod
programu schválilo všech pøítomných 41 èlenù Zastupitelstva
Zlínského kraje ze 45. Podìkování patøí všem èlenùm
Zastupitelstva Zlínského kraje napøíè politickým spektrem.,
zejména hejtmanovi Liboru Lukášovi, který naši obec
navštìvuje témìø pøi ka�dé významné akci a podpoøil na Radì
ZK, která pøipravuje podklady k projednání Zastupitelstva
Zlínského kraje, tuto �ádost, ta byla podána zejména z dùvodu
po�áru v KD Kvìtná. Podklady k projednání na Radu ZK ,
�ádost, projekt, plán oprav aj. pøipravil a zpracoval Antonín
Zámeèník - místostarosta.

V sobotu 7.7.207 byl za úèasti investorù Ing. Václava
Vintra a Jana Vintra, dodavatelù stavby a pozvaných hostù
slavnostnì polo�en základní kámen pøi výstavbì „Sportovnì-
tenisového areálu „Tenis centrum Vintr“ . Tento sportovní areál
u ZŠ Strání se stal pøedmìtem nìkolika diskusí na našich
internetových stránkách, ale i na zasedání zastupitelstva obce
jak rozhodnout o zámìru, který nemusí být naplnìn. Obavy byly
zejména z výhodné lokality ve støedu obce a k jejímu mo�nému
vyu�ití v budoucnu. Investoøi nás pøesvìdèili, �e jejich zámìr je
správný a dílo, které slíbili, realizují. Vìøím, �e po dokonèení
najde své uplatnìní u naší mláde�e a sportovních nadšencù , ale
i u okolních obcí a turistických návštìvníkù a tím se zvýší
propagace naší obce.

Dìkuji zejména Ing. Václavu Vintrovi za realizování
tohoto jeho zámìru, všem èlenùm zastupitelstva obce
za podporu této aktivity, která mù�e motivovat všechny, kteøí
chtìjí také kromì zámìrù zastupitelstva obce pøispìt k rozvoji
naší obce v rùzných sférách a pøispìt tak k její propagaci .

Jak jsme informovali ve zpravodajích obce v loòském
roce , probíhá postupná plánovaná rekonstrukce nízkého napìtí
v naší obci. V letošním roce probìhla v èástech ulice Obchodní ,
U Hlavní a U Školy. Tyto práce byly ukonèeny v èervnu firmou
MOEL Šumice. V souèasné dobì probíhá druhá èást a to
rekonstrukce ulice P. J. Novotného a Pod Kopcem. Stavbu
provádí firma PERFEKT Uherský Brod. Investorem tìchto
rekonstrukcí je spoleènost E-ON.

V rámci povodòových škod z jara roku 2006 by mìly být
tento rok ještì zahájeny opravy na toku Klaneènice (v èásti ulice
U Klaneènice a Podsedky) a samostatná investice na toku
"Sviòárský potok" v ulici Oøechová. Investorem budou Lesy
ÈR, správa tokù Vsetín.

podaøilo získat další 1 mil. Kè
od Zlínského kraje

Knihovna a infocentrum

Sbìrný dvùr

Skládka v Jahodné

Z dùvodu rekonstrukce Zámeèku bude od 16. èervence
2007 místní knihovna a infocentrum do zaèátku mìsíce záøí
2007 umístìna v malé tìlocviènì ZŠ Strání (vchod ze zadní
strany vedle kuchynì). Provozní doba je zachována. Pøípadné
zmìny budou oznámeny místním rozhlasem.

Provozní doba sbìrného dvora byla vèas oznámena jak
ve zpravodaji obce tak na vývìskách a webových stránkách
obecního úøadu.

Úterý 13:00 - 15:00 hod.
Ètvrtek - 13:00- 15:00 hod.
Sobota - 08:00 - 13:00 hod.

Tato provozní doba byla ustanovena na základì
zkušeností z prvního období provozu. V pracovní dny je úèast
5 - 7 obèanù v sobotu 15 - 30 osob. I pøes tuto stanovenou
provozní dobu se témìø pravidelnì objevují u hlavní brány nebo
plotu sbìrného dvora odpady od obèanù, kteøí toto nerespektují
a odvezou odpad ke sbìrnému dvoru podle svého èasu. Sbìr
odpadù na sbìrném dvoøe je zdarma (poplatek je zahrnutý
v cenì za svoz odpadù). �ádáme všechny obèany, aby
respektovali provozní dobu a pøispìli tak èásteènì ke vzhledu
obce. Není pìkné, kdy� v sobotu ve 14:00 hod. (hodinu
po uzavøení sbìrného dvora) 7. èervence 2007 nìkdo pøivezl
sedací soupravu k hlavní bránì a ta je tam vystavena k pohledu
2 dny, pro všechny kolem jdoucí èi jedoucí obèany. Dìkujeme
za pochopení.

Jak jsme ji� informovali, v této lokalitì (smìrem
na Bøezovou) jsou umístìny dvì skládky, skládka výkopové

zeminy a skládka stavebních sutí (bývalý prostor hnojištì
státního statku) - obì jsou volnì pøístupné, ale jsou urèeny
k ukládání daných odpadù. I pøes nìkolikanásobné upozornìní
se nadále vyskytují pøípady, kdy se objeví hlína, ale i komunální
odpad ve stavebních sutích a naopak ve skládce výkopové
zeminy stavební su� a jiné odpady. Tyto nezamìnitelné odpady
jsou pak pøedmìtem kontrol orgánù �ivotního prostøedí
a následkù, které nese obec. Znovu �ádáme všechny obèany -
respektujte tyto pøedpisy o odpadech, ka�dý krok v regulaci
tøídìní a likvidaci odpadù se nám postupnì bude vracet.
Dìkujeme za pochopení.

Investice jiných subjektù v naší obci

Antonín Zámeèník, místostarosta obce

INZERCE

Hledám gará� pro auto. Mù�e být i podnávratí.
Tel. 731 598 050.
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Zprávy z obce
Jak se tvoøí cena u vodného a stoèného

Mezi náklady, které se promítají do ceny vodného
a stoèného patøí pøedevším nájemné za vodárenskou
infrastrukturu, dále náklady na energie, mzdy a odvody, odpisy
provozního majetku, poplatky za odbìr vody, slu�by rozbory
vod, poplatky za vypouštìní odpadních vod apod. Náklady
se vztahují k prodanému mno�ství pitné vody (u vodného) nebo
odvedené odpadní vody (u stoèného).Vzhledem k tomu, �e 80%
nákladù je fixních (nájemné, rozbory vod, poplatky státu, mzdy
odvody apod.) a nezávisí na mno�ství prodané vody, je cena na
tomto mno�ství významnì závislá. Cena vody tak roste
nejenom proto, �e stoupají náklady na výrobu a èištìní, které se
do ní promítají, ale mù�e rùst také proto, �e se sní�í prodej vody
napøíklad z dùvodu ukonèení èinnosti nìjakého významného
odbìratele nebo sní�ení spotøeby vody u obèanù.

Cena pro rok 2007 vodné 24,15 Kè stoèné 18,90 Kè,
schváleno zastupitelstvem.

Kalkulace vodného a stoèného za rok 2006

Spotøeba materiálu,
desinf. pøípravkù
Spotøeba el. energie, tepla
opravy a udr�ování
ostatní slu�by, poplatky státu
hygienické rozbory vod,
odbìr povrchové vody od LÈR
Nájemné za vodárenskou
infrastrukturu OÚ
Osobní náklady,
mzdy a soc. náklady
Odpisy, re�ijní náklady apod.

Celkem náklady 1 819 915,44 2 277 025,50
fakturovaná cena
za 1 m3 v roce 2006
prodané mno�ství v m3
celkové náklady na 1m3 23,54 21,50
rozdíl mezi fakturovanou
cenou a nákl. na 1m3

Náklady vodné v Kè stoèné v Kè

76 582,73 6 737,48
191 807,54 302 711,26
35 062,40 23 078,60
20 771,23 329 614,82
65 202,80 23 368,00
128 369,40

550 000,00 1 050 000,00

580 761,90 330 219,70
171 357,44 211 295,64

21,00 16,00
77 295,00 105 819,50

2,54 5,50

M. Popelková

Usnesení
4. zasedání Zastupitelstva obce Strání

konanéhodne 29. èervna 2007

Zastupitelstvo obce vzalo na vìdomí
a) zprávu o èinnosti rady obce
b) zprávu o plnìní usnesení ZO
c) informace starosty
d) informaci o pøijetí dotace na rekonstrukci Zámeèku

a) závìreèný úèet za rok 2006 výsledek hospodaøení obce
za rok 2006 a výsledek pøezkoumání hospodaøení obce
za rok 2006 s výsledkem bez výhrad.
b) rozpoètové zmìny dle návrhu
c) smìnu pozemku parc.è.6536/32 o výmìøe 82 m2,
za pozemek parc.è.6536/53 o výmìøe 86 m2 v majetku obce
d) vykoupení pozemku parc.è.329/39 o výmìøe 36 m2
e) vykoupení pozemku parc.è.1624/22 o výmìøe 5 m2
f) smìnu èásti pozemku parc.è.1057/2 o výmìøe cca 30 m2,
za èást pozemku parc.è.1058/2 o výmìøe cca 30 m2,
v majetku obce
g) smìnu pozemku parc.è.6536/47 o výmìøe 56 m2 ¨
v majetku obce za pozemek parc.è.6536/37 o výmìøe 65 m2
h) vykoupení pozemku parc.è.6536/22 o výmìøe 60 m2
i) provozní dotaci ve výši 500.000,-Kè Místnímu
hospodáøství Strání s.r.o.
j) prodej osobních vozidel Felicia combi UHK 45-95
a Felicia UHH 79-97 za cenu nejvýhodnìjší nabídky
k) návrh prezentovaného vzhledu webových stránek obce
Strání
l) zakladatelskou smlouvu Mikroregionu Bílé Karpaty,
stanovy Mikroregionu Bílé Karpaty a na jednání valné
hromady deleguje starostu obce pana Pavla Mimochodka
a èlena zastupitelstva obce pana Bc. Ondøeje Benešíka
m) zámìr na smìnu pozemkù u silnice I/54 mezi obcí Strání
- cca 10.303 m2 a Øeditelstvím silnic a dálnic ÈR - cca
10.000 m2
n) návrh smìøující k provedení komplexní pozemkové
úpravy katastru obce
o) pøíspìvek obce Øímskokatolické farnosti Strání formou
poskytnutí slu�eb Místním hospodáøstvím s.r.o., do výše
100.000,-- Kè
p) pøíspìvek obce obèanským sdru�ením a spolkùm formou
poskytnutí slu�eb Místním hospodáøstvím s.r.o.,
dohromady v celkové roèní výši do 50.000,-- Kè
q) variantu è.2 návrhu na vybudování 36 parkovacích míst v
èásti Kvìtná autobusová toèna a vybudování parkovacích
míst v èásti Kvìtná - Sídlištì
r) zámìr na zakoupení školního nábytku formou splátek do
tøíd Základní školy Strání

a) paní Mgr.Michalèíkové pøedlo�it na dalším zasedání ZO
informaci o mo�nosti zakoupení školního nábytku formou
splátek

Schválilo

3. Ulo�ilo

Spoleèenská kronika

Naši noví obèánci

Nav�dy nás opustili

Petr Zetka, David Mièa, Amálie
Knotková, Ivana Šenkýøová, Daniel
Štipèák

Marie Miklášová, Miroslav Gardoò, Marie
Kubenová, Marie Miklášová,Antonín Vintr, Václav Bušo
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Ohlédnutí za školním rokem 2006/2007

Zhodnotit deset mìsícù práce �ákù a vyuèujících
není jednoduché. Ji� jenom proto, �e tyto výsledky
ovlivòuje 348 �ákù a 23 uèitelù. Ka�dý jedinec s jinými
schopnostmi a pøístupem k práci, s jiným naturelem,
nadáním a mo�nostmi pøípravy.

Pro pedagogický sbor byl právì ukonèený školní rok
velmi nároèný. Vedle bì�ných pracovních povinností, vedení
zájmových krou�kù, pøípravy �ákù na soutì�e a vystoupení,
organizování školních a tøídních akcí, bylo nutné vìnovat hodnì
èasu tvorbì školního vzdìlávacího programu. Podle právì
dokonèeného vzdìlávacího programu budeme v pøíštím školním
roce vyuèovat v prvních a šestých tøídách.

Pro mnoho �ákù to byl jen další školní rok, ale pro nìkteré
byl svým zpùsobem ojedinìlý a výjimeèný.

Mám na mysli naše prvòáèky, kteøí si po svém prvním
seznámení se školou a paními uèitelkami zvykali na pravidelný
školní re�im, na nové povinnosti. Dle výsledkù jejich vzájemné
spolupráce lze konstatovat, �e zmínìný proces probìhl témìø bez
problémù a na konci školního roku jim byla pøedána vysvìdèení s
velmi pìknými výsledky. Z celkového poètu 39 �ákù prvních tøíd
jich prospìlo s vyznamenáním 38 a 13 z nich obdr�elo pochvalu
za pìknou práci ve vyuèování.

Dalšími �áky, pro které byl tento
školní rok nìèím zvláštní, jsou ti
nejstarší, �áci devátých tøíd a ti, kteøí
vyšli z ni�ších roèníkù. Èekalo je
i s rodièi nelehké rozhodování
o tom, na kterou školu poslat pøihlášku.
A tak mimo pravidelných školních
povinností museli ještì zvládnout i
pøípravu na pøijímací zkoušky. Jak
dopadlo toto úsilí ?

Školní docházku ukonèilo
k 29. èervnu 2007 50 �ákù z devátého
roèníku, 1 �ák z osmého a 1 ze sedmého
roèníku. Na støední školy se hlásilo
36 �ákù, na uèební obory 16 �ákù.

V prvním termínu bylo pøijato :
SŠ 29 �ákù
SOU 16 �ákù

Ve druhém termínu bylo pøijato :
SŠ 6 �ákù
SOU 1 �ák
Z pátého roèníku se pøihlásili na osmileté

gymnázium do Uherského Brodu 2 �áci a oba byli pøijati.
Neprospívající �ák z 1. stupnì bude roèník

opakovat a �áky, kteøí neprospìli na 2. stupni, èekají
poslední srpnový týden opravné zkoušky.
V devátém roèníku nebyl 1 �ák hodnocen.

V prùbìhu školního roku jsme Vás pravidelnì informovali
o všem, co se ve škole událo nebo právì pøipravovalo. Dìlo se tak
prostøednictvím Zpravodaje a stránek naší školy.

Závìr školního roku znamenal nejen hodnocení všech
oblastí èinnosti školy, ale také louèení s našimi vycházejícími
�áky. Týden pøed jeho ukonèením uspoøádali devá�áci Poslední
zvonìní, které bylo vtipné a velmi milé. Pøípravì vìnovali urèitì
hodnì èasu. Navštívili nejen všechny tøídy školy, ale vydali
se i za tìmi nejmenšími do mateøské školy ve Strání (viz
spoleèné foto).

Definitivní louèení nastalo v pátek 29. èervna.
Za pøítomnosti hostù - starosty Pavla Mimochodka, otce
Hrudíka, pøedsedy SRPDŠ Václava Konèitíka probìhlo ji�

tradièní oficiální ukonèení školní docházky �ákù devátých tøíd.
I tento den byl z vìtší èásti v jejich re�ii. Barbora Popelková,
Marco Èaòo a Ondøej Zderèík pøedvedli svým spolu�ákùm, kam
vede cílevìdomost, hou�evnatost a velká píle. Jejich vystoupení
spoleènì s Mgr. Radkem Bruštíkem vzbudilo zaslou�enou
pozornost. Pøi pøípravì poèítaèových prezentací si obì tøídy
vyzkoušeli týmovou spolupráci a v praxi ukázali, co vše se
v hodinách informatiky nauèili.

�ákùm, kteøí 29. èervna 2007 ukonèili základní školní
docházku upøímnì pøejeme, aby snaha, splnit si svùj sen, byla
korunována úspìchem .

Školní rok byl pestrý a zajímavý, po stránce vzdìlávací
vcelku úspìšný. Prázdniny by proto mohly být pro vìtšinu �ákù
zaslou�ené.

Všem pracovníkùm školy pedagogùm, správním
zamìstnancùm a zamìstnancùm školní kuchynì patøí velké
podìkování za poctivou a svìdomitou práci.

Mgr. Irena Michalèíková, øeditelka ZŠ Strání

Zprávièky ze školy

Roèník Poèet Prospìlo
�ákù s vyznam.

Prospìlo Neprospìlo

1.
2.
3.
4.
5.
Celkem
1.stupeò

6.
7.
8.
9.
Celkem
2.stupeò

Škola celkem 348 202 139 4

39 38 1 0
25 23 2 0
30 20 10 0
37 26 11 0
39 20 18 1

170 127 42 1

41 23 18 0
45 16 28 1
41 13 25 1
51 23 26 1

178 75 97 3
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Krajina za školou

Kdy� jsme v záøí roku 2005 zaèali na tomto projektu
pracovat, nikdo z nás netušil, èím vším budeme muset projít.
Øíká se, �e èím vìtší námahu musíme v nìjaké vìci podstoupit,
tím víc nám pøiroste k srdci a stane se naší souèástí. Tak nìjak to
bylo s tímto projektem…

S týmem, který jsme vytvoøili to také nebylo jednoduché,
poèáteèní nadšení odpadlo, a tak nás zbylo jen nìkolik.
K uèitelkám: Alenì Bemerové, Zdence Davidové, Jitce
Miklášové a Petøe Popelkové se pøidali �áci osmých a devátých
tøíd, dnes ji� støedoškolské studentky Fišerová Lucie, Jurtíková
Marie, Kohnová Nikola, Popelková Petra, Stolaøíková Zlata,
Šimová Veronika, Šopíková Veronika a vycházející �áci:
Janošík Josef, Pavlušová Marie a Zámeèníková Ludmila.
Ti všichni se prokousávali jednotlivými etapami celého
projektu: sbírali fotografie, fotili nové snímky, tvoøili
prolínaèky, vytváøeli popisky, a tak se projekt rodil krùèek
po krùèku a� do prosince 2006, kdy jsme ho mohli zveøejnit
na internetových stránkách.

Proto�e jsme se chtìli o výsledky své práce podìlit
s vámi spoluobèany, rozhodli jsme se pro jeho veøejnou projekci
ve ètvrtek 21. èervna 2007 v 18:30 ve jídelnì ZŠ ve Strání.
Z dùvodu bouøky a následnì vypnutého elektrického proudu
se však projekce nekonala. Byla pøesunuta na následující den
pátek 22. èervna 2007 v 15:30 hodin. Spoluobèanù pøišlo ji�
ménì, ale atmosféra byla pøíjemná. Paní øeditelka Mgr. Irena
Michalèíková všechny pøítomné srdeènì pøivítala, následovalo
podìkování pana starosty Pavla Mimochodka, který celému
realizaènímu týmu �ákùm a uèitelkám pøedal Èestné uznání
za vytvoøení projektu „Promìny Strání a jeho okolí“. Následnou
projekci vedli uèitelé a �áci realizaèního týmu. Odpoledne
strávené pøi vzpomínání na místa dávná a promìnìná jsme
všichni zakonèili pøátelským posezením ve školní kuchyòce,
kde jsme vzpomínali s týmem i nìkterými spoluobèany
na zá�itky a nezapomenutelné okam�iky, které nám utkvìly
ve vzpomínkách díky této práci, která sice byla namáhavá, ale
pøirostla nám k srdci a stala se alespoò na nìjaký èas souèástí
našeho �ivota.

V posledním školním mìsíci probìhly dvì po sobì jdoucí
akce pro dìti I. stupnì. První soutì�e, ,
se zúèastnilo 90 dìtí z 1. - 5.tøíd. Pamì� pak vystøídala taktika
i štìstí v soutì�i

Nejlepší hráèi tøídních kol se pak utkali ve finále (viz.
výsledková listina). Všichni vítìzové byli odmìnìni diplomy,
upomínkovými pøedmìty a sladkostmi, které do soutì�í
vìnovala paní P. Hrbáková ze školního bufetu.

1.A Jakub Sušil
1.B Martin Bruštík

Václav Popelka
2.A Sabina Gurièová
3.A Vojtìch Zetka

4.A Marek Kostelanský
4.B Katka Nuzíková
5.A David Krasnec
5.B Klára Tinková

1. místo David Krasnec, 5.A
2. místo Vojtìch Zetka, 3.A
3. místo Marek Kostelanský, 4.A

1.A Jakub Sušil
1.B David Strauss
2.A Ladislav Kolaja
3.A Jakub Štajner
4.A Kristýna Jurásková
4.B Veronika Èankyová
5.A David Krasnec
5.B Klára Tinková

1. místo Klára Tinková, 5.B
2. místo Kristýna Jurásková, 4.A
3. místo Jakub Sušil, 1.A

Tvùrci projektu Krajina za školou

Mgr. Alena �ïárská

Kdo si hraje, nezlobí

Pexesový král

Èlovìèe, nezlob se!

Pexesový král:

Èlovìèe, nezlob se!

Vítìzové tøídních kol:

Vítìzové finále:

Vítìzové tøídních kol:

Vítìzové finále:

Zprávièky ze školy
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Program na

VI. Den obce Strání
24. - 26. srpna 2007

Pátek 24.8.

Sobota 25.8.

Nedìle 26.8.

18.00 - 01.00 hod. pøi cimbálové
muzice na „štrbákovci“

19.00 - 01.00 hod. - Sacchie Phantes

nám. U Zámeèku
15.00 - 18.00 hod - program pro dìti - soutì�e, diskotéka

19.00  01.00 hod. - Tamburaši, køest CD
- DH Valdaufinka  kapelník Áda Školka
- DH Straòanka
- v pøestávkách mezi kapelami DJ Jan Zámeèník

nám. U Zámeèku
10.00 hod. -
15.00 hod. -

úèinkují:
- dechový orchestr ZUŠ Zdounky, vedoucí Miroslav Nauè
- DH Javorinka,  Strání, kapelník Martin Popelka
- DH Drietomanka, Drietoma, SK, kapelník Jaroslav Múdry ml.
- DH Zdouneèanka, Zdounky, vítìz Zlaté køídlovky, kapelník Miroslav
Nauè

- DH Straòanka, Strání, kapelník Petr Houš�
- závìreèný monstrkoncert všech zúèastnìných kapel

- moderátor Vladimír Hrabal, redaktor ÈR Olomouc

Setkání �enských a mu�ských pìveckých sborù

mše svatá
VI. festival dechových hudeb „Pod Javorinù“

nám. U Zámeèku

- disco DJ Jan Zámeèník

Po skonèení festivalu hraje k tanci do 24.00 hod. DH Drietomanka.
Zmìna programu vyhrazena!

Poøádají: Obec Strání, FC Strání, SPOKOS, DH Straòanka, s pomocí Krajského úøadu ve Zlínì
a sponzorù.
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Znovu se blí�il èerven a s ním i svátek všech dìtí…. I my
máme dìti - i kdy� za ty roky co ,,Výlet do pohádky poøádáme
nám u� trošku povyrostly. Teï u� to nejsou jen dìti, pro které
jsme vlastnì úplnì na zaèátku tuto pohádku pøipravili, ale jsou
tu teï, aby nám ,,pohádku“ pomohly vytvoøit hlavnì pro Vás
malé i velké i dospìlé...

Acesta ,,pohádkovým lesem“ mù�e zaèít.

Na hrázi rybníka na Vás èeká vodník s vílou, za stromem
èíhá vlk s odvá�kou Karkulkou a ještì nesnìdenou babièkou.
Mlsný Jeníèek s Maøenkou nemají strach z Je�ibaby a èerti
u velkého kotle nás ani moc do pekla nechtìjí¨. Loupe�níci
zdálky poèítají všechny trpaslíky, kteøí hlídají Snìhurku. Velký
Krakonoš zase hlídá, aby mu medvìd nepytlaèil v revíru

a indiánky na koních nepolámaly v lese vìtvièky stromù
a Straòanský Honza ? Ten má zase dobré buchty!!!

Básnièky, písnièky, hry, zábava a také špekáèky, cukroví
a dáreèky pro dìti… Taneèní rej, ocenìní dvou desítek krásných
masek..,. a rozzáøené dìtské oèi… Dìti jsou s maminkou a tátou
jsou spolu a slaví svùj „Den dìtí“ Zdá se Vám to málo? Nám
vùbec ne!!!

Mo�ná si ani nedovedete pøedstavit , co všechno se musí
zaøídit, vyøídit, udìlat, kolik volného èasu dáváme „pohádce“
a kolika štìdrým sponzorùm chceme ještì jednou touto cestou
podìkovat... Díky.

Bylo to fajn a za rok zase nashledanou…
Jarmila Zámeèníková

Malé ohlédnutí za ,,pohádkou“

Krajina Bílých Karpat na pomezí Moravy a Slovenska
na první pohled pohladí po duši. Sou�ití zdejších lidí s pøírodou je
jedním z pøíkladù dochované harmonie pøírodního
a kulturního dìdictví, co� dosvìdèuje vyhlášení Bílých Karpat
Biosférickou rezervací UNESCO.

Uvìdomujeme si tyto hodnoty a chceme prostøednictvím
pomáhat udr�ovat

a rozvíjet pestrost tohoto zdìdìného bohatství.
Regionální ochranná známka

Tradice Bílých Karpat® je urèena všem
producentùm, zemìdìlcùm, øeme-
slníkùm, firmám, a jejich výrobkùm
i slu�bám. Pomù�e pøi zviditelòování
výrobkù i firem, souèasnì bude posilovat
konkurenceschopnost výrobkù a slu�eb a
jejich uplatnìní na trhu. Podporou
výrobcù pøispìje k hospodáøskému
o�ivení zdejšího kraje a napomù�e obnovì
regionálního trhu. Pro zákazníky se stane
zárukou kvality, kterou musí ka�dý produkt chránìný touto
známkou, dosahovat. V neposlední øadì vytváøí ochranná
známka Tradice Bílých Karpat® pocit sounále�itosti lidí �ijících
v Bílých Karpatech a deklaruje jejich vztah k tomuto kraji.

Garantem systému udìlování ochranné známky
je Obèanské sdru�ení Tradice Bílých Karpat. �ádosti o udìlení
známky Tradice Bílých Karpat® posuzuje Komise pro udìlování
ochranné známky slo�ená ze zástupcù producentù, samosprávy a
státní správy, pracovníkù z oblasti ochrany pøírody a profesních
sdru�ení.

Výrobky, slu�by èi produkty musí splnit kritéria, je� jsou
zamìøena pøedevším na kvalitu, tradici výroby v regionu, místní
pùvod u�itých surovin a šetrnost k �ivotnímu prostøedí.
Za stejných podmínek mù�e získat právo na u�ívání ochranné
známky výrobce èi poskytovatel slu�eb pro veškerou svoji
profesní èinnost. V tomto pøípadì je jedním ze základních kritérií
fyzická pøítomnost výrobny (provozovny) v regionu.

Osvìdèení o udìlení ochranné známky Tradice Bílých
Karpat® má platnost dva roky. Po jejich uplynutí je mo�né jeho
platnost potvrdit formou zjednodušeného certifikaèního øízení,
které zkoumá, zda jsou po�adovaná kritéria výrobcem plnìna
stejnì, jako po celou dobu od jejich prvního provìøování.

Dosavadní praxe u nás i v zahranièí jednoznaènì
potvrzuje, �e systém regionálních ochranných známek pøináší
u�itek a proto se s nimi budeme setkávat stále èastìji. Ji� nyní
existují výrobky s ochrannými známkami na Šumavì
èi v Krkonoších. V sousedních Beskydech jsou první výrobky
oznaèovány ochrannou známku a
na slovenské stranì Bílých Karpat vznikla sesterská znaèka
Tradície Bielych Karpát.

Veškeré informace je mo�né získat u nositele projektu,
kterým je Hostìtín
4, 687 71 Bojkovice, tel.: 572 641 040, tbk@ecn.cz ,
www.tradicebk.cz.

ochranné známky Tradice Bílých Karpat®

Vyrobeno v BESKYDECH®

Ochranná známka Tradice Bílých Karpat® je tedy
výzvou pro místní výrobce a poskytovatele slu�eb, kterým
pøináší nový zpùsob propagace a zviditelnìní jejich produktù
slu�eb.

Obèanské sdru�ení Tradice Bílých Karpat,

Tradice Bílých Karpat: podpora regionálních výrobkù a slu�eb

Obèanské sdru�ení Tradice Bílých Karpat
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Ani v letních mìsících neodpoèívají hokejisté, kteøí se
pøipravují na novou sezonu. Ta uplynulá byla úspìšná pro �áky
ze Strání, kteøí hrají v lize �ákù Èeské republiky za mu�stva
zlínského kraje.

Oporami HC Uh. Brod jsou Ondøej Haloda, Radim
Hrbák a Josef Kolaja. Soutì� olomouckého a zlínského kraje
ukonèili v polovinì ligové tabulky.

Na mezinárodním turnaji v Puchovì a v Trenèínì
skonèili na 3. místì a v Bohumínì zvítìzili ve finále hokejového
turnaje.Vedle toho ještì provozují in-line hokej, kde v roce 2006
Radim Hrbák byl èlenem týmu mistra republiky. Tomáš
Janovský je brankáøskou jednièkou deváté tøídy HC Uh. Brod
a na jaøe byl vyhlášen nejlepším brankáøem na turnaji
ve Valašském Meziøíèí. Radim Zderèík byl nejlepším støelcem
HC Uh. Hradištì osmé tøídy. V nìkterých zápasech ligové
soutì�e vedl mu�stvo jako kapitán. V turnaji O pohár hejtmana
libereckého kraje v Lomnici nad Popelkou vstøelil vítìzný gól
ve finále. Na nejvìtším turnaji v ÈR Spring Challenge Cupu
v Praze za úèasti pøedních evropských a zámoøského celku
skonèili tøetí, kdy� skóroval ve vìtšinì zápasù. Proti Podhale
Nowy Targ, finskému Vaasan Sport, pra�skému HC Letòany,
švédskému Tegs SK a v boji o tøetí místo dal druhý gól a porazili
finský tým Pelicans 2000 Lahti 4:1.

V extraligovém HC Zlín si vedl velmi dobøe Michal
Popelka. Nejen�e vstøelil za sedmou tøídu nejvíc branek (37),
zvítìzil i v kanadském bodování. V celostátním finále v Kladnì
získal jeho tým 2. místo za HC Vsetín. Rovnì� druzí byli na
turnaji v Plzni O cenu primátora plzeòského kraje, kde skonèili
za vítìzným HC Liberec.

S Michalem
P o p e l k o u
n a v š t ì v u j e
sportovní školu
Emila Zátopka ve
Z l í n ì d a l š í
hokejista ze Strání,
Marek Haloda.
J a k o o b r á n c e
deváté tøídy hrál ve
finále celostátního
turnaje v Plzni,
kde v sou tì� i
n e j l e p š í c h
hokejových týmù
v ÈR skonèil i
na 4. místì. Marek
r e p r e z e n t o v a l
o l o m o u c k ý
a zl ínský kraj
n a v ý b ì r o v é m
t u r n a j i h r á è ù
v Pardubicích a v Liberci.

Na mezinárodním turnaji v Ostravì za úèasti mladých
reprezentantù Slovenska, Kanady, mu�stva z Kolína nad
Rýnem, výbìru krajù moravskoslezského a zlínského, patøil
také k oporám HC Hamé Zlín.

V š i c h n i
jmenovaní mladí
hokejisté provo-
zují vrcholovì
nároèné spor-
tovní odvìtví,
které pøedsta-
v u j e t v r d o u
p ø í p r a v u ,
t r é n i n k o v ý
proces, skrom-
nost a pracovi-
ost, ale i zdravé
s e b e v ì d o m í .
Pøesto�e vìtšina
z n  i  c  h
n a v š t ì v u j e
sportovní školy,
j s o u v d ì è n i ,
�e i ZŠ ve Strání
jim umo�òuje
v y u � i t í s v á
sportovištì ke
zlepšení fyzické
kondice a tím
i k úspìšné reprezentaci naší obce a kraje.

Karel Gryc

Na snímcích jsou Radim Zderèík, Tomáš Janovský
a Marek Haloda v dobì, kdy spolu hrávali za HC Uh.Brod

Ohlédnutí za sezónou mladých hokejistù ze Strání



Zaèátkem mìsíce èervence byla vydána Oblastní
charitou Uherský Brod /OCH UB/ Výroèní zpráva 2006.

Vydávat pravidelnì výroèní zprávu je povinností
ka�dého poskytovatele sociálních slu�eb. Je to závazek vùèi
veøejnosti, zvláštì jsme-li financováni za podpory veøejných
prostøedkù. Tato zpráva dokumentuje èinnost Oblastní charity
v Uherském Brodì za rok 2006 a bude k nahlédnutí i na
www.uhbrod.caritas.cz

Pøes moje krátké pùsobení ve funkci øeditele si však
dovoluji tvrdit, �e péèe poskytovaná naší Oblastní charitou je
na vysoké profesionální úrovni. Usilujeme o komplexní
odbornou péèi, ale nepøehlí�íme také duchovní rozmìr èlovìka.

Snad nejlépe naší roli ve spoleènosti vystihuje pape�
Benedikt XVI. ve své encyklice DEUS CARITAS EST.

„Pokud se jedná o slu�bu prokazovanou trpícím, je
v první øadì tøeba dbát na odbornou kompetenci. Odborná
kompetence je první a základní pøedpoklad, ale sama o sobì
nestaèí. Jedná se toti� o lidské bytosti, které v�dy potøebují nìco
víc ne�li pouze technicky správnì provádìnou péèi. Potøebují
lidskost. Potøebují pozorné srdce. Ti, kdo pracují
v charitativních institucích církve, se musí odlišovat tím, �e
se neomezují pouze na správné vykonání toho, co je v daném
okam�iku tøeba, ale �e navíc vìnují druhému pozornost, jak jim
to vnuká jejich srdce, a to takovým zpùsobem, aby ti druzí
zakoušeli bohatství jejich lidskosti.“

Oblastní charita v Uherském Brodì, která mimochodem
zamìstnává témìø 100 pracovníkù, má 15 provozen sociálních
slu�eb, mezi které patøí i Dùm sociálních slu�eb ve Strání, který
byl rozhodnutím obecního zastupitelstva pøetransformován
na Chránìné bydlení. Vedoucí chránìného bydlení ve Strání je
paní Mirka Havlíková, která se svými spolupracovnicemi
zaj iš�uje v nepøetr�i tém provozu peèovatelskou
i ošetøovatelskou slu�bu 36 klientùm.

Oblastní charita Uherský Brod poskytuje klientùm
KOMPLEXNÍ PÉÈI, co� znamená, �e zajiš�uje i soubor
ambulantních terénních ošetøovatelských slu�eb klientùm, kteøí
nejsou schopni zajistit si ve vlastním pøirozeném prostøedí bio-
psycho-sociální potøeby. Tato slu�ba funguje nepøetr�itì 7 dní
v týdnu, 24 hodin dennì vèetnì sobot, nedìlí a svátkù. Jejím
cílem je umo�nit u�ivatelùm setrvat v dobì jejich nemoci, stáøí
èi omezené sobìstaènosti ve svém domácím prostøedí zabránit
ztrátì kontaktu s vlastní rodinou èi prostøedím a oddálit tak
umístìní v ústavním zaøízení.

Velmi dobrou spolupráci máme se všemi starosty
v obcích, kde Oblastní charita pùsobí. Neménì dobrá
spolupráce je i s naším dìkanem P. Františkem Králem
a s knì�ími našeho dìkanátu, dále pak s dobrovolníky, napø.
s tìmi, kteøí nám dobrovolnì a nezištnì pomáhají pøi Tøíkrálové
sbírce.

Podìkování patøí i vám všem ostatním, kteøí nás
podporujete v budování charitního díla pomáhat lidem v nouzi.

Lidé zapomenou, co jste øekli. Lidé zapomenou, co
jste udìlali.Ale nikdy nezapomenou, jak se vedle vás cítili.

Petr Houš�
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Podìkování
Pozùstalá rodina dìkujem všem,

kteøí doprovodili na poslední cestì
pana Josefe Popelku. Rovnì� dìkujeme
za kvìtinové dary a projevy soustrasti.

Zvlá¹tní podìkování patøí otci Hrudíkovi,
muzikantùm a roèníku 1945.

Vydavatel: Redakèní rada:OÚ Strání * Bc.
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Antonín Bruštík, Mgr. Radek Bruštík, Bc. Ondøej Benešík, Barbora Kubíèková, Mgr. Ivana Bartoòová,
Michaela JanovskZpravodaj

obce Strání

Oblastní charita Uherský Brod
V sobotu 23. èervna 2007 se uskuteènil turnaj

neregistrovaných dru�stev. Stejnì tak jako ka�dý rok je turnaj
velmi oblíben mezi místními, co� dokazuje poèet osmi
zúèastnìných mu�stev: Hogové, Obecní úøad, Tipsport,
Sklárny, Cvrèci, Rychtáré, Kvìtòané, Bowling Magdalena.
Poèasí bylo ideální pro fotbal, a tak za výborné sportovní
atmosféry, kterou vytvoøili svou velkou podporou diváci,
obhájili titul Hogové. Nejlepším støelcem byl vyhlášen Martin
Havlík z mu�stva Cvrèkù. Chtìli bychom tímto podìkovat
za krásné fotbalové zá�itky všem zúèastnìným hráèùm,
divákùm a poøadatelùm.

Dále bychom rádi zhodnotili letošní jarní sezonu
I. mu�stva, dorostencù a dru�stev �ákù.

Hráèi prvního týmu po nelichotivém podzimním
výkonu, kdy se umístili na pøedposledním místì, dokázali díky
svým zkušeným oporám zvrátit hrozbu sestupu. Podaøilo se tak
zachránit I.B tøídu, za podpory nového trenérského slo�ení
Antonína Popelky, Josefa Zderèíka a vedoucího mu�stva Josefa
Motolu. Koneèné umístìní na desátém místì a skóre 48:50
je výborným výsledkem práce realizaèního týmu.

Naši dorostenci skonèili na 4. místì skóre 57:53, umístili
se tak na ètvrtém místì v poètu støelených branek, k èemu�
velkou mírou pøispìla trenérská dvojice Václav Havlík a Juraj
Dubový.

Starší �áci se umístili na 8.místì skóre 45:53, mladší �áci
obsadili 5.pøíèku skóre 87:53, projevila se zde výborná
spolupráce obou trenérùAntonína Popelky a Jana Mikláše.

Závìrem bychom chtìli podìkovat hráèùm
za pøedvedenou hru bìhem celé sezony, trenérùm za jejich
obìtavost, divákùm za podporu, poøadatelùm za dobøe
organizovanou práci, sponzorùm za finanèní podporu a všem,
kdo se podílí na rozvoji straòanského fotbalu.

Jan Popelka

Zhodnocení fotbalové sezóny

INZERCE

Pronajmu prostory cca 150 m2. Jedná se o prostory
v obci Strání (dílna, kanceláø, kuchyò, WC, sprcha)

lze i bydlet. Informace na tel. èísle 602 840 032.

INZERCE

Pøijmu øidièe skupiny C (auto LIAZ)
brigádnì, vhodné i pro dùchodce.

Informace na tel. èísle 602 840 032.


